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Visline

 
Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich 

Tak bezpieczny może być modny design
 
Jeśli chcielibyście mieć Państwo odzież zawodową jednocześnie bezpieczną i w modnym design, to dobry wybór stanowi kolekcja PLANAM Visline. 
Trójkolorowy fason nadaje odzieży świeżość i modny akcent, a innowacyjny design aplikacji z tkaniny ostrzegawczej zapewnia dobrą widoczność. W 
ten sposób będziecie Państwo lepiej widoczni nawet przy stłumionym oświetleniu. Jednak na tym nie koniec: nie zaciągające się wykonanie, wysoka 
wytrzymałość z potrójnym szewkiem w punktach dużego obciążenia, praktyczna kieszeń na komórkę we wszystkich wyrobach oraz szeroka gama 
oferty rozmiarowej gwarantuje dodatkowy duży plus co do jakości i komfortu. Typowe PLANAM! 

Informacja: Odzież Visline nie jest odzieżą ostrzegawczą wg normy EN 471.

Diseño seguro y, al mismo tiempo, elegante
 
Si desea un diseño que combine elegancia y seguridad para su ropa de trabajo, la colección Visline de PLANAM será la elección correcta. El 
aspecto tricolor presta a la ropa una nota fresca y actual, mientras que el innovador diseño de los apliques de tejido de señalización aumenta 
su visibilidad. De este modo, se le verá mejor cuando la luz sea tenue. Pero no solo eso: el equipamiento a prueba de arañazos, la elevada 
resistencia con costura triple en los puntos de carga, el práctico bolsillo para móvil en todos los artículos y la amplia oferta de tallas garantizan 
además una gran ventaja en cuanto a calidad y comodidad. ¡Típico de PLANAM! 

Aviso: las prendas de Visline no son prendas de señalización conforme a la EN 471.

Materiał

Material

Kolor główny i aplikacje: 65 % poliester, 35 % bawełna, 285 g/m² 
Kolor kontrastowy pomarańczowy ostrzegawczy/ostrzegawczy żółty: 
85 % poliester, 15 % bawełna, 290 g/m²    
Color principal y apliques: 65 % poliéster, 35 % algodón, 285 g/m² 
Color de contraste naranja fluorescente / amarillo fluorescente: 85 % poliéster, 15 % algodón, 290 g/m²     

Kolory

Colores

cynk/pomarańczowy/naturalny skalny, czarny/pomarańczowy/cynk, zielony/pomarańczowy/naturalny skalny, 
marine/żółty/cynk 
cinc/naranja/pizarra, negro/naranja/cinc, verde/naranja/pizarra, marino/amarillo/cinc 

Rozmiary
Tallas

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Kamizelka, szorty Chaleco, pantalón corto 
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Instrukcja prania
Cuidado

Ochrona kolan

Protección 
para rodillas

Certyfikowana jako ochrona kolan w połączeniu z wyściełaniem kolan PLANAM (nr artykułu 9901027) 
do spodni z paskiem lub na szelkach
certificado como protección para rodillas, junto con un acolchado para rodillas PLANAM (número de artículo 
9901027) para pantalón con cintura elástica y peto
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Kurtka do pasa Chaqueta con cintura elástica

Modnie trójkolorowa. Dobrze widoczna. Absolutnie bezpieczna. 
2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem 
na rzep, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni na piersi, kieszonka na 
komórkę na prawym rękawie, regulowane na rzep ściągacze rękawów, 
kryte przednie zapięcie na zamek, ściągacz z gumką w pasie, wszyte 
paseczki na siedzeniu i ramionach, 2 golfowe fałdki w plecach.  
A la moda, con tres colores y buena visibilidad: muy segura. 2 bol-
sillos laterales aplicados, 2 en pecho con solapa y cierre de velcro, 
apliques de color en el bolsillo derecho del pecho, bolsillo para móvil 
en la manga izquierda, puños ajustables con cierre de velcro, cierre 
frontal oculto de cremallera, elástico en cintura, bordón en canesú y 
mangas, 2 pliegues en espalda.  

Kolory Colores

cynk/pomarańczowy/skalny cinc/naranja/pizarra 2410
czarny/pomarańczowy/cynk negro/naranja/cinc 2411
zielony/pomarańczowy/skalny verde/naranja/pizarra 2412
granat/żółty/cynk marino/amarillo/cinc 2413
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Spodnie z paskiem Pantalón con cintura elástica

Eleganckie, wytrzymałe i wygodne. 2 wszyte kieszenie, 2 naszyte 
kieszenie na kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka 
na miarkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, 
kieszonka na komórkę, ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie na 
pośladkach z patkami, rozporek na zamek błyskawiczny, otwory 
kieszeni i patki obszyte kolorowymi paseczkami.    
Chic, resistente y cómodo. 2 bolsillos insertados tipo canguro, 
2 bolsillos aplicados en rodillas con apliques de color, 1 porta-metro 
doble, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, 
bolsillo para móvil, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con 
solapa, cremallera en bragueta, bocas y solapas de bolsillos con 
bordones de color.   

Kolory Colores

cynk/pomarańczowy/skalny cinc/naranja/pizarra 2420
czarny/pomarańczowy/cynk negro/naranja/cinc 2421
zielony/pomarańczowy/skalny verde/naranja/pizarra 2422
granat/żółty/cynk marino/amarillo/cinc 2423
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Spodnie na szelkach Pantalón peto 

Załóż i czuj się bezpiecznie. 2 wszyte kieszenie, 2 naszyte kieszonki 
na kolanach z kolorowymi aplikacjami, podwójna kieszonka na miarkę, 
po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, kieszonka na 
komórkę, kieszonka na klapce z patką i zapięciem na rzep, kolorowe 
aplikacje na kieszonce w klapce, ściągacz z gumką w pasie, 2 kiesze-
nie z patkami na pośladkach, regulacja obwodu w pasie schowanym 
zatrzaskiem, rozporek na zamek błyskawiczny, podciągnięta wyżej 
część na plecach ze skrzyżowanymi szelkami, szelki z elastyczną 
wstawką taśmy z gumką, bezpieczne zatrzaskowe zapięcia na 
szelkach, otwory kieszeni obszyte kolorowymi paseczkami.       
Comodidad y seguridad. 2 bolsillos insertados, 2 bolsillos aplicados 
en rodillas con apliques de color, 1 porta-metro doble, bolsillo en 
muslo izquierdo con solapa y cierre de velcro, bolsillo para móvil, 
bolsillo en peto con solapa y cierre de velcro, apliques de color en 
bolsillo en peto, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con solapa, 
ajuste de ancho de cintura con botón de presión oculto, cremallera 
en bragueta, espalda alta con tirantes cruzados, tirantes con elástico 
de goma, hebilla de seguridad en tirantes, bocas y solapas de 
bolsillos con bordones de color.     

Kolory Colores

cynk/pomarańczowy/skalny cinc/naranja/pizarra 2430
czarny/pomarańczowy/cynk negro/naranja/cinc 2431
zielony/pomarańczowy/skalny verde/naranja/pizarra 2432
granat/żółty/cynk marino/amarillo/cinc  2433
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Kamizelka robocza Chaleco de trabajo 

Świetny wygląd. Dobra robota. 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie 
na piersiach z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje na prawej 
kieszonce na piersi, ściągacz z gumką w pasie, zakryte frontowe 
zapięcie na zamek błyskawiczny, wszyte paseczki na siedzeniu, 
2 golfowe fałdki na plecach.   
Buen aspecto. Buen trabajo. 2 bolsillos laterales aplicados, 
2 bolsillos en pecho con solapa y cierre de velcro, apliques de color 
en el bolsillo derecho del pecho, elástico en cintura, cierre frontal 
oculto de cremallera, bordón en canesú, 2 pliegues en espalda.  

Kolory Colores

cynk/pomarańczowy/skalny cinc/naranja/pizarra 2460
czarny/pomarańczowy/cynk negro/naranja/cinc 2461
zielony/pomarańczowy/skalny verde/naranja/pizarra 2462
granat/żółty/cynk marino/amarillo/cinc 2463



Szorty robocze Pantalón corto de trabajo

Idealna świeżość latem. 2 wszyte kieszenie, podwójna kieszonka 
na miarkę, po lewej kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep, 
kieszonka na komórkę, ściągacz z gumką w pasie, 2 kieszenie na 
siedzeniu z patką, rozporek na zamek błyskawiczny, otwory kieszeni i 
patki obszyte kolorowymi paseczkami.   
Ideal para el verano. 2 bolsillos insertados tipo canguro, 1 porta-
metro doble, bolsillo en muslo izquierdo con solapa y cierre de 
velcro, bolsillo para móvil, elástico en cintura, 2 bolsillos traseros con 
solapas, cremallera en bragueta, bocas y solapas de bolsillos con 
bordones de color.   

Kolory Colores

cynk/pomarańczowy/skalny cinc/naranja/pizarra 2470
czarny/pomarańczowy/cynk negro/naranja/cinc 2471
zielony/pomarańczowy/skalny verde/naranja/pizarra 2472
marine/żółty/cynk marino/amarillo/cinc 2473
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Państwa specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM

Serwis wykonywania nadruków 
Servicio de estampado y parches 

Państwa logo,  slogan będą na życzenie  
nadrukowane w profesjonalny i trwały 
sposób.
Su logo o su eslogan pueden estamparse 
de forma profesional y duradera.

Serwis wyszywania   
Servicio de bordado 

Usługi wyszywania oferują wiele indywidual-
nych możliwości profesjonalnej prezentacji.
Las distintas posibilidades de bordado 
le permitirán ofrecer un aspecto más 
profesional.

Dostawa w ciągu 24 godzin  
Entrega en 24 horas 

Na terenie Niemiec obowiązuje: 
zamówienie dziś do godz.12.00.  
Już nazajutrz dobrze ubrani.
Válido para Alemania: si hace su pedido 
antes de las 12 h, recibirá las prendas  
al día siguiente.

Ochronna odzież robocza, która przyciąga wzrok! 

Z doświadczeniem ponad 20 lat PLANAM zdobył swą pozycję na rynku jako wiodący dostawca odzieży roboczej. Nie bez powodu: wysoka jakość i 
innowacyjne produkty gwarantują optymalne bezpieczeństwo i komfort noszenia. Modny krój zapewnia dobry wygląd i pozostawia dobre wrażenie w 
miejscu pracy. Najwyższy poziom usług serwisowych i dostawczych zapewnia niezawodność charakterystyczną dla regionu wschodniej Westfalii i 
stały dostęp do ponad 2 milionów elementów odzieży. 

Odzież roboczą i rekreacyjną PLANAM można kupić wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ponieważ tylko one zapewniają kompetentne  
doradztwo i pomoc w wyborze odpowiedniej odzieży dla każdego zawodu i zakresu wykonywanych czynności.

Ropa de trabajo muy atractiva 

Con más de 20 años de experiencia, PLANAM se ha establecido como el proveedor líder de ropa profesional del mercado. Y por muchas 
razones: la alta calidad y la innovación de los productos garantizan la máxima seguridad y comodidad. Como además son elegantes y moder-
nos, causará una buena impresión en el centro de trabajo. La fiabilidad propia de la zona oriental de Westfalia y la continua disponibilidad de 
más de 2 millones de prendas garantizan el máximo nivel de servicio y de stock. 

La ropa profesional y de tiempo libre de PLANAM está disponible exclusivamente en tiendas especializadas, pues solo en ellas podrá recibir 
asesoramiento competente y recomendaciones especializadas sobre la ropa adecuada para cada ámbito laboral.


